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Veto kauteen
iskukykyisenä ja vahvana

Nyt se sitten on tulossa: kaikkien aikojen Superpesis-kausi.
Veto-fanit näyttivät jo viime syksynä vahvaa yhteisöllisyyttä muiden 

muassa koristelemalla Vimpelin keskustan sinivalkoiseksi. Myös yleisö löy-
si Saarikentän edellistä kesää paremmin. Medianäkyvyydessä Veto oli TV:n 
osalta piikkipaikalla ja lehtikuvien osalta sijalla 2.

Superpesis-joukkue osoitti vaarallisuutensa jo hallipeleissä voittamalla 
suomenmestaruuden ja on valmis kirkastamaan hopeaputken kultaiseksi.

Vimpelin pesiskesään kuuluu kiihkeiden otteluiden lisäksi esimerkiksi 
junioripesäpalloa, missä Veto esiintyy laajalla rintamalla. Unohtaa ei sovi 
myöskään valtakunnallisia pesisleirejä. Juniorijoukkueissa löytyy myös vah-
voja mitaliehdokkaita, joiden edesottamuksia kannattaa seurata.

Veto pyörittää kesän aikana jäätelökioski Pingviiniä ja Nuorisokuvissa 
elokuvia. Yhteistyössä Vimpelin Yrittäjien kanssa järjestetään kesämarkki-
nat lauantaina 9.7., paikkana poikkeuksellisesti Saarikenttä.

Veto-fanit jatkavat vahvaa tekemistään muiden muassa uusimalla tien-
varsitaulut kevään aikana ja parantamalla Saarikentän fanituote-palvelui-
ta. Saarikentän ja Vedon uutuus on Veikon Koneen Venla-hahmo, joka tu-
lee näkymään ottelu- ja mahdollisesti myös muissa Vedon tapahtumissa.

Tulevana kesänä Veto kokeilee uusia tuulia. Sunnuntaiotteluiden alka-
misajankohta on muutettu kello neljäksi iltapäivällä. Lisäksi Veto pelaa ko-
tiottelunsa Oulua vastaan Halsualla Käpylän pesäpallostadionilla 28.6.

Toivotan Vetolaisen lukijoille aurinkoista kesää ja jännittäviä hetkiä kansal-
lispelimme parissa.

Tuomo Hovila
puheenjohtaja

Vimpelin Veto ry.

Julkaisija Järviseudun Mediatalo Oy
Päätoimittaja Maritta Raudaskoski
Toimitussihteeri Virpi Poikelin
Ilmoitusmyynti Airi Hakala
Kuvankäsittely ja taitto Eija Pippola
Kannen kuva Virpi Poikelin
Keskiaukeaman taustakuva Sami Laitila

Painopaikka Botnia Print Oy
Painos 18 000 kappaletta

Matka jatkuu ja 
prosessi etenee..

Vimpelin Vedon Superpesis-joukkueen valmistautuminen kauden 2016 run-
kosarjaa kohden on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Viime kauden on-
nistumiset ja isot kehitysaskeleet ovat luoneet loistavan pohjan jatkaa va-
litsemallamme tiellä. Meidän isoja arvoja ovat päivittäinen sitoutuminen 
kovaan työntekoon, joukkueen kokonaisuuden ymmärtäminen sekä henki-
lökohtainen vastuu. Viime kauden isojen muutosten jälkeen olemme huo-
mattavan valmiimpia aloittamaan runkosarjan kuin viime kaudella. Uudet 
pelaajat ovat tuoneet oman hienon panoksensa joukkueeseen ja tehneet 
meistä entistä vahvempia ja monipuolisimpia.

Hallikausi oli tulosten valossa menestys. Pelasimme seitsemän ottelua ja 
voitimme ne kaikki. Pystyimme antamaan jokaiselle peliaikaa ja pelaamaan 
laajalla rosterilla. Hallikauden huipentuma oli lopputurnaus Joensuussa, josta 
haimme mestaruuden. Joensuun turnauksessa ainut tavoite oli voittaminen 
ja siihen tarvittavat asiat. Pelasimme pelien oikeilla hetkillä voittavaa pesä-
palloa ja pystyimme nousemaan takaa tiukoissa paikoissa. Tämä oli hieno 
osoitus joukkueen henkisestä kasvusta. Tulosten takana olemme viilanneet 
viime kauden analyysien perusteella pieniä asioita eteenpäin ja ennen kaik-
kea jatkaneet vahvuuksiemme kovaa kehittämistä. Löysimme viime kaudella 
meille parhaan tavan pelata ja sitä olemme pyrkineet tiukasti kehittämään 
entisestään. Isossa kuvassa prosessi etenee tarkan suunnitelman mukaan. 
Me haluamme joka kausi voittaa ja menestyä. Samalla on tärkeää kehittää 
yksilöitä ja systeemiä tulevaisuutta varten.

Tuleva kausi 2016 tulee olemaan varmasti mielenkiintoinen. Luvas-
sa on tiukkaa taistelua runkosarjan sijoituksista ja lähtökohdista syksyn 

pudotuspeleihin. Me haluamme pelata ehjän runkosarjan ja kehittää peliä 
kohti syksyn ratkaisuotteluita. Pitkässä juoksussa kokonaisuus ratkaisee ja 
jokaista joukkueen jäsentä tullaan tarvitsemaan. Meillä on kasassa sitoutu-
nut ja pelaamisesta nauttiva ryhmä, joka janoaa menestystä. Tämän lisäksi 
ehkä kaikkien isoin tuki, eli Suomen parhaat fanit, antavat kovan nosteen 
joukkueelle. Henkilökohtaisesti odotan kovasti Saarikentälle paluuta, sitä 
tunnelmaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta en ole muualla kokenut. Toivo-
tankin koko joukkueen puolesta kaikki Vedon fanit mukaan matkalle, me 
arvostamme teidän mukana oloa ja tukea. Edelleen matka on päämäärää 
tärkeämpi, mutta päämäärä lähenee joka hetki!

T. Sämpy

Perustettu 1934.
Jäseniä 750.
Puheenjohtaja Tuomo Hovila.
Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kujala.
Toimistosihteeri Taina Varpula.
Lajeina pesäpallo, koripallo ja 
jääkiekko. Uusin jaosto Happi-O2 on 
kestävyys-, ulkoliikunta- ja yleisurhei-
lujaosto.

Veto pyörittää elokuvatoimintaa nuo-
risotalon Nuorisokuvissa sekä kesäisin 
jäätelökioskia.

Pesäpallossa 11 juniorijoukkuetta ja 
neljä aikuisten joukkuetta.

Koripallossa yksi aikuisten joukkue ja 
neljä juniorijoukkuetta sekä esikoulu-
laisille ja ekaluokkalaisille tarkoitettu 
Supermikrojen palloilukerho.

Jaostojen puheenjohtajat: Miika 
Jaatinen (pesäpallo), Mikko Ranta-
lahti (juniorijaosto), Antti Sankkola 
(Happi-O2), Jarkko Havu (koripallo), 
Jari Lakaniemi (jääkiekko).

Toimiston yhteystiedot: Patruunantie 
12, 62800 Vimpeli.
Saarikenttä: Patruunantie 15, 62800 
Vimpeli.

Vimpelin Veto pähkinänkuoressa

Vedon Superpesis-joukkueen pelinjohtaja Sami-Petteri Kivimäki joukkoineen haki pot-
kua kauteen etelän leiriltä huhtikuussa, matkalla kohti mielenkiintoista kautta. Kuva 
Pirkka-Pekka Ylisuutari.
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SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

LAINA- 
NEUVOTTELUT 
KOTISOHVALTA 
op.fi/verkkoneuvottelu 

Koripallossa myönteistä menoa
Vimpelin Vedon toinen kausi naisten Korisliigasta 
päättyi tuloksellisesti edelliskauden tapaan. Pelit 
päättyivät kolmeen puolivälierätappioon Ääne-
kosken Huimalle. Joukkueen omissa käsissä oli 
saavuttaa runkosarjan toinen sija ja välieräpaik-
ka. Naisjoukkueen päävalmentaja ja Vedon ko-
ripallojaoston puheenjohtaja Jarkko Havu pitää 
runkosarjan kolmatta sijaa hyvänä saavutukse-
na joukkueelta, joka pelasi vasta toista kauttaan 
ylimmällä sarjatasolla.

Vedon Korisliiga-joukkueen peleihin vaikutti 
kaksi polvivammaa suuresti. Maryah Sydnor jou-
tui jättämään pelikentät lokakuussa ja joukkueen 
kapteeni Lele Hardy tammikuussa.

– Loukkaantumiset muuttivat asetelmia, var-
sinkin Hardyn loukkaantumisen jälkeen. Joukkue 
ei pystynyt samanlaiseen peliin joukkueena kuin 

aikaisemmin. Ongelmia oli puolustus- ja hyök-
käyspäässä sekä siirtymäpelaamisessa.

Naisten Korisliiga-joukkueen suomalaispelaa-
jat eli Vedon omat kasvatit kehittyivät pelaajina 
kauden aikana. Toiveissa on, että joukkueen ko-
timaiset nimet ovat käytettävissä myös tulevalla 
kaudella. Veto käy touko-kesäkuussa neuvottelu-
ja mahdollisten ulkomaalaisvahvistusten kanssa.

Juniorit kehittyvät
Jarkko Havu katsoo, että naisten Korisliiga-jouk-
kueen menestyksellä ja yleisön kiinnostuksella 
on todella suuri merkitys Vedon koripallotoimin-
taan. Sekä mikro- että minitytöt voittivat omat 
aluesarjansa. Minitytöillä on 14 lahjakasta ja mo-
tivoitunutta pelaajaa joukkueessaan. A-tytöt pe-
lasivat ykkösdivisioonaa, johon paikka aukesi 

karsintojen kautta. Joukkue on kehittynyt ja men-
nyt eteenpäin osaamisessaan. Havu kertoo, että 
A-tytöille on tulossa ensimmäinen kesä, johon 
kuuluu myös koripalloharjoituksia.

Ilonaiheita Vedolle toi myös Tuulia Timon, 
Justiina Anttilan ja Janna-Juulia Mäenpään valit-
seminen omien ikäluokkiensa parhaiksi tyttöpe-
laajiksi Koripalloliiton Keskisellä alueella.

Vedon amerikkalaispelaajat olivat hyvä esi-
kuva ja kannustava voima eri-ikäisille koripal-
loilijoille. Jarkko Havu kertoo, että ensi syksynä 
Vetoon saatetaan saada mikropoikien joukkue. 
Esikoululaisille ja ekaluokkalaisille tarkoitetul-
la Supermikrojen palloilukerholla on Vimpelissä 
vuosikausien perinteet.

Virpi Poikelin

Minitytöt juhlivat huhtikuussa kotisalissaan Keskisen alueen kultamitaleita.

Jarkko Havun (kuvassa) ja Jukka-Pekka Kujalan sekä 

Erkki Ventilän valmentaman naisten Korisliiga-jouk-

kueen kausi oli plusmerkkinen. Väki viihtyi liikuntahallin lehtereillä sekä naisten pääsarjatason otte-luissa että eri-ikäisten junioreiden koitoksissa.
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Vimpelin Vedon Superpesis-joukkueen vierasotteluita kuullaan jälleen Jär-
viradion taajuuksilla. Vedon vierasotteluiden radioinnit alkoivat kaudella 
2010. Otteluiden käänteitä selostuskopissa pesisväelle kertoo tuttuun tapaan 
Aleksis Ärje. Ääneen pääsevät myös pelinjohtajat ja pelaajat. Kommentaat-
toreina kuullaan pesisväelle tuttuja persoonia. Ärje kertoo, että kommen-
taattorit katsotaan erikseen kuhunkin peliin.

Runkosarjan aikana radioidaan 12 ottelua. Alajärven Kitrolla pelattavia 
Vedon otteluita ei radioida tällä kaudella. Sarjaan kovalla sykkeellä lähte-
vän Vedon mahdolliset pudotuspelien vierasottelut on myös kuunneltavissa 
Järviradiosta. Heinäkuun 16. päivänä pelattava Kempeleen Kirin ja Vedon 
välinen ottelu kuuluu nettiradiosta.

Aleksis Ärje haluaa muistuttaa, että vaikka Vedon otteluiden radioinnit 
henkilöityvätkin usein häneen, todellisuudessa taustalla on yli kymmenen 
tahoa - sekä henkilöitä että yrityksiä - mahdollistamassa radiointien toteu-
tumisen.

– Kuuntelijoillakin on tärkeä rooli: heiltä tulee poikkeuksellisen paljon 
palautetta. Se kertoo, että radiointeja kannattaa tehdä. Palautteen määrä 
vetää nöyräksi.

Pitkän linjan radioselostajan ja media-ammattilaisen mieleen on jäänyt 
monta sattumusta. Ikimuistoisimpien pelien joukkoon hän nostaa ehdot-
tomasti kärkimatsit Sotkamossa ja Joensuussa. Kärkeen on kiilannut viime 
syksyn neljäs finaali, jonka Veto voitti.

–Selostuspaikka oli rakennettu katsomoon, ja vieressäni olivat Vedon val-
mennuksesta Jussi Järvinen ja Kari Kleemola. He kommentoivat peliä radio-
kansalle ja samalla ohjasivat käsimerkein muutaman Vedon ulkopelaajan 
sijoittumista. Moni ei tätä tiedäkään, mutta taisipa viesti puuttua kuuluisaan 
neljän palon jupakkaan lähteä Karilta meidän selostamosta. Selostamo oli 
silloin melkoinen hermokeskus!

Edellä kerrottu esimerkki osoittaa Aleksis Ärjen mielestä myös sen, kuinka 
vetolaiset ymmärtävät upeasti radiointien tärkeyden ihmisille, ja päästävät 
live-tilanteessa kuuntelijat aivan joukkueen iholle.

Virpi Poikelin

Voltin Veto-fanit Matti Rinta-Hiiro ja Erkki 
Knuuttila ovat jo kuutena kesänä lahjoittaneet 
komian pytyn Vimpelin Vedon Superpesis-pelaa-
jien kisailtavaksi. Runkosarjassa 2016 tavoitellaan 
Saarikentän lyöjäkuninkuutta ja luonnollisesti 
uutta pokaalia.

–  Tämä on hyvä päätös  meidän 

sponsoroinnillemme. Ikää tulee, mutta yritäm-
me olla mahdollisimman monessa ottelussa mu-
kana, kertoo Matti Rinta-Hiiro,

Knuuttila ja Rinta-Hiiro ovat lahjoittaneet ai-
na uuden pystin Vedon pelaajien kilvoiteltavaksi. 
Tämänvuotinen pokaali on erikoinen sen paina-
van pohjakiven takia. Vaihdosta jokipallokilvasta 

Saarikentän lyöjäkuningas -kisaan Rinta-Hiiro pe-
rustelee sillä, myös että uutukainen kisa on kir-
janpidollisesti helpompi. Kaksikkoa auttaa edel-
lisvuosien tapaan tarkkasilmäinen vimpeläinen 
tilastonikkari katsomosta käsin.

Henri Puputti pokkasi ensimmäisen Jokipal-
lopytyn itselleen vuoden 2010 runkosarjan päät-
teeksi. Sittemmin pokaalit ovat löytäneet tiensä 
Janne Mäkelän palkintokaappiin. Kaudella 2012 
kilpailtiin poikkeuksellisesti Välipallopytystä. 
Kun kauden aikana kisan kohteena ovat kaikki 
lyödyt juoksut, tullee kisasta entistä mielenkiin-
toisempi ja tilastoon saattaa kirjauttaa useampi-
kin pelaaja nimensä. Viime kauden Jokipallopyt-
tykisassa Mäkelän ja kisan kakkosen eli Henri Pu-
putin välillä oli vain kolmen juoksun ero.

Kauden ensimmäisessä kotiottelussa käynnis-
tyvän kisan etenemistä seurataan edellisvuosien 
tapaan Järviseudun Sanomissa.

Virpi Poikelin

Pesisteatterille jatkoa

Aleksis Ärje selostaa tuttuun tapaan Vimpelin Vedon miesten Superpesis-joukkueen vie-
rasottelut.

Erkki Knuuttila (vas.) ja Matti Rinta-Hiiro ovat lahjoit-
taneet vuoden 2010 runkosarjasta lähtien pokaalin 
Vedon Superpesis-joukkueen pelaajien tavoiteltavaksi. 
Viime vuonna Janne Mäkelä pokkasi Voltin Veto-fanien 
lahjoittaman pokaalin itselleen. Kuinka käy tänä vuon-
na, kun etsitään Saarikentän lyöjäkuningasta?

Nyt kisataan 
Saarikentän lyöjäkuninkuudesta 
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Ilmalämpöpumppu vaatii huoltoa, koska se kierrät-
tää ilmaa, jolloin epäpuhtaudet jäävät sisäyksikön 
suodattimiin. Vikatilanteessa tai huollon vaatiessa 
koneen purkamista on aina otettava yhteyttä am-
mattilaiseen. Laitteet on aina huollettava ja puh-
distettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 

Teetä vuosihuolto ammattilaisella
Ilmalämpöpumpun tehokkaan toiminnan takaa am-
mattilaisen tekemä vuosihuolto. Tarpeen mukaan 
laitteelle voidaan tehdä joko normaali tai laajennet-
tu huolto. Laajennettu ammattilaisen tekemä huolto 
olisi hyvä tehdä kahden vuoden välein.

Pidä huolta sisäyksikön puhtaudesta
Puhtaan laitteen hyötysuhde on parempi, koska ilma 
pääsee virtaamaan vapaammin. Ilmalämpöpumpun 
arkiseen huoltamiseen riittävät kotikonstit ja työvä-
lineiksi imuri ja mikrokuituliina. 

Ulkoyksikön puhdistaminen 
Ulkoyksikkö on jatkuvasti altis vuodenaikojen muu-
toksille ja säälle. Silloin tällöin kannattaa poistaa ros-
kat sen ympäriltä. Talvella on huolehdittava, ettei 
laite hautaudu lumeen. Jotkut mallit sulattavat ul-
koyksikön automaattisesti, mutta jos lunta on pal-
jon, automaattinen sulatus ei riitä. Syksyisin ilma-
lämpöpumpun ulkoyksikön huoltoon kuuluu muun 
muassa puiden lehtien poistaminen ulkokennostos-
ta. Mikäli ulkoyksikön suojaksi tehdään omatekoi-
nen suojus, on tärkeää huolehtia ulkoyksikön ilman-
saannista sekä kondenssiveden poistosta. 

Voima-Asennus Oy tarjoaa ilmalämpöpump-
pujen huollot ammattitaitoisesti tehtyinä. Va-
litse kahdesta huoltopaketista sopivampi, tar-
vittaessa vaihdamme myös suodattimet laittee-
seesi.

Vimpelin Vedon valmentaja Kari Kleemola on sähköasentaja 
Voima-Asennus Oy:ssä.  Kari on erityisesti perehtynyt ilma-
lämpöpumppujen toimintaan ja ominaisuuksiin.

Useamman vuoden kokemusten ansiosta Kari löytää oi-
keat ratkaisut lämpöpumpuista kiinnostuneille. Voit olla yh-
teydessä Kariin soittamalla numeroon 040 5038 328.

Tarjous voimassa 31.7.2016 asti

Kari Kleemola tuntee ilmalämpö-
pumput ja pesäpallovalmennuksen
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Janne Heimonen, ”Heimo”, 14.6.1993
Lukkari, vaihtaja.
6-vuotiaasta asti.
Vimpeläiselle luontainen valinta.
Isä ja veli ovat omalla esimerkillään
vaikuttaneet eniten. 
Vahvuudet löytyy ulkopelistä.
Katsomot täyteen! 
Toivotaan lämpösiä kelejä.

Teemu Isoketo, ”Mini”, 7.4.1987
Joka paikka käy, mutta linjassa tällä hetkellä. 
Sisäpelissä sama homma,  mutta etenijänä 
tällä hetkellä.
Sen verran että vielä voi kehittyä.
Monipuolisuus. 
Vaikea sanoa, koska monet ovat vaikuttaneet. 
Tällä hetkellä tuntuu että nykyinen pelinjoh-
tajamme.
Uusi pelipaikka ja uusi into sen myötä.
Pelaajana voitontahto, pelinjohtajana pelissä 
eläminen ja valmentajana kannustaminen.   
Viime kesänä tunnelma oli kentällä aivan huikea, 
joten eihän anneta sen laantua!
Tulkaa tänäkin vuonna kannustamaan meitä 
aina vain parempiin suorituksiin. 

Sami Haapakoski, ”Sigge”, 19.4.1982
Kakkosvahti, vaihtaja. 
29 vuotta. 
Monipuolinen laji. 
Perhe. 
Monipuolisuus. 
Terveisiä.

Mikko ”Leksa” Haukkala, 22.6.1985 
Koppari, sekatyömies.
24 vuotta.
Lajin monipuolisuuden takia.
Vanhemmat. ”KKK”: Kannusta. Kuljeta. Kus-
tanna.
Pelissä ja hetkessä eläminen. 
Jokaisen Superpesis-pelaajan tulisi kokea
tälläinen kotiyleisö.

Olli Heikkala, ”Höykkis”, 23.12.1995
Linjapelaaja ja etenijä/vaihtaja.
14 vuotta.
Ainutlaatuinen yhteisö ja älyä vaativa peli.
Jarmo Kauppinen, ensikosketus vaatimusta-
soon.
Kohtuu paljon energiaa ja analyyttisyyttä.
Tulemme tarvimaan teitä enemmän
kuin koskaan.

Superpesis-rinki    pikahaastiksessa
Superpesis-rinki    pikahaastiksessa

Nimi, lempinimi, syntymäaika.
Ulkopelipaikka, sisäpelirooli.
Kuinka kauan olet pelannut pesäpalloa?
Miksi olet valinnut pesäpallon omaksi lajiksesi?
Kuka on vaikuttanut eniten pelaajauraasi? Perustele lyhyesti!
Vahvuutesi pelaajana/pelinjohtajana/valmentajana?
Terveisesi Saarikentän yleisölle.

Mikko Kanala, ”Kanis”, 11.6.1992
Polttaja, vaihtaja.
19 vuotta.
Osittain sukuvika, kotipaikkakunnallani
ei ollut paljon muita vaihtoehtoja.
Vanhemmat, juniori-iässä kuskailut harjoituk-
siin ja vinkkejä peliasioihin.
Fyysisyys ja periksiantamattomuus.
Huikeaa toimintaa kesästä toiseen,  
jatkakaa samaan malliin!

Severi Lassila, ”Seppo”, 6.5.1993
Linja. 
Kunha pystäri menee nollatilanteessa väliin ja 
koppi nousee, muulla ei väliä!
Nyt lähtee 14. kausi.
Muita lajeja ei voi ottaa niin tosissaan!
Kari ”Notkea” Kleemola.
teki musta palloilijan.
Sen tietää, kun tulee pukukoppiin.
Jatkakaa siihen mihin syksyllä jäätiin. 
Teistä on suuri apu meille! Poika kotiin!
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Superpesis-rinki    pikahaastiksessa
Superpesis-rinki    pikahaastiksessa

Tuomo Lönnmark, ”Lönni”, 14.9.1981
Etukenttä/vaihtaja.
Nyt lähtee 13. kausi Superissa.
Kaverit pelas, ni sen takia varmaan itekki 
meni mukaan. 
Oisko vanhemmat vaikuttanu eniten, 
sen lisäks valmentajat ja pelinjohtajat.
Ei oo vahvuuksia. 
Tule seuraamaan Severi Lassilan huikeaa taidon-
näytettä!

Janne Mäkelä, ”Mäksä”, 31.12.1981 
Jokeri. 
12 kautta Superia. 
Tainnut tulla jo lapsena pässinmaidosta 
kipinä. 
Se oli yks tosikova pelimies. 
Ehkäpä rauhallisuus. 
Alusta loppuun katsomossa!

Henri Puputti ”Pudu”, 26.7.1983 
Koppari, multipelaaja.
26 vuotta.
Innostava valmentaja joka teki oman jouk-
kueensa eteen kaikkensa. Ja lajina tietysti 
tarpeeksi haastava.
Tuomo Hakola. Todella innokas kaveri ja 
persoonana loistava. Osasi käsitellä oikein 
”hieman” oikukasta nuorta Henri Puputtia. 
Tuomo on myös ”saattanut” vaikuttaa tällä 
hetkellä maajoukkueessa hiihtävän poikansa 
Risto-Matin uraan. 
Monipuolisuus, henkinen kovuus.
Pimpeli pompeli!

Matias Rinta-aho, ”Maasturi”, 7.9.1992
Sieppari, kotiuttaja.
Muutama vuosi on vierähtänyt.
Joskus pienenä eksyin reeneihin ja siitä se 
kaikki lähti.
Lehon Riku on tehnyt ison työn meidän 
ikäluokan eteen pienestä pitäen ja Kleemolan 
Kari jatkoi siitä. Iso hatunnosto!
Nopeus. 
Ootte Suomen paras yleisö ja on kunnia olla 
vetolainen, niin eiköhän tehdä yhdessä tästä 
mahtava kesä!

Arttu Ruuska, ”Arska”, 13.10.1997
Linja, vaihtaja.
12 vuotta.
Vanhemman veljen mukana mentiin ensim-
mäisiin harjoituksiin ja sille tielle jääty. Moni-
puolinen ja mukava joukkuelaji.
Kari Kleemola, paljon tullut vinkkejä ja ohjeita 
tulla paremmaksi pesäpalloilijaksi.
Monipuolisuus niin sisä- kuin ulkopelissä.
Kaikki sankoin joukoin Saareen kannustamaan 
Vetoa!

Jere Saukko, 22.4.1993
3-vahti, etenijä/vaihtaja.
Noin 13 vuotta.
Kaverit pelasi, joten pitihän sitä päästä itsekin 
mukaan.
Matti Iivarinen. Matin valmennuksessa oppi 
nuorena poikana urheilijan työmoraalia.
Nopeus ja monipuolisuus.
Nautitaan yhdessä pelistä niin katsomossa kuin 
kentälläkin!

Joonas Suominen, ”Jone, Jones”, , 22.5.1994
Rajojen ulkopuolella, etenijä.
7-vuotiaasta eli 14 vuotta.
Monipuolisuus ja halu pelata joukkuelajissa.
Vanhemmat: kuskanneet ja kustantaneet 
nuorempana varusteet.
Nopeus, harjoittelumotivaatio.
Nähdään ensi kesänä Saaressa!

Sami-Petteri ”Sämpy” Kivimäki 6.6.1984
Pelinjohtaja.
Pelinjohtajana käynnissä on 11. kausi.
Taktinen ja monipuolinen laji.
Todella moni pelinjohtaja ja pelaaja joiden 
kanssa olen saanut toimia. Joukkueista eniten 
on vaikuttanut nykyinen joukkueemme.
Taktinen osaaminen ja rohkeus!
Jatketaan siitä mihin viime kaudella jäätiin, 
yhdessä mennään pitkälle!

Jussi Haapakoski, ”Haapiainen”, 14.9.1977 
Kaaripelaaja.
Kauan.
Pesis on niin kivvaa.
Isäni ja Nalle Viljanen. Isä opetti pelaamaan ja 
Nalle opetti aikuisena pelaamaan.
Pelisilmä ja rauhallisuus mailamiehenä.
Terveisiä.

Lisäksi Superpesis-ringissä 2016 ovat mukana Timo 
Hanhisalo, Miika Keski-Petäjä, Taneli Lassila, 
Perttu Ruuska ja Ville Takala. Valmennukses-
ta vastaavat Kari Kleemola ja  Jussi Järvinen. 
Joukkueenjohtajana toimii Heikki Seppä, huol-
tajana Mikko Liikala. Joukkueen lääkäreitä ovat 
Marja-Liisa Kivipelto ja Hannu-Jaakko Södervik. 
Kuljetuspäällikkönä toimii Raimo Koskela.
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palvelemme 
ma-PE  8-21,

LA 8-20  ja   SU  11-20

VETO

Patruunantie 10 A, 62800 VIMPELI
ulla.laakso@k-market.com
Löydät meidät myös facebookista!

K-MARKET VETO

PSst...
Meiltä saat

Mr. Funslush-
 jäähilejuomat
-Ulla ja Mari

Juniorijaoston 
puolesta, päivää!

Vimpelin Vedon juniorijaosto koki viime syksynä pientä myllerrystä, kun 
pitkäaikainen jaoston puheenjohtaja Marko Timo siirtyi rivijäseneksi ja sysäsi 
valtikkansa minun kannettavakseni. Saappaat ovat tuntuneet vähän väljiltä, 
mutta onneksi olen saanut niihin hyvin täytettä muilta jaoston jäseniltä.

Olemme pitäneet jaoston kokouksia noin kerran kuukaudessa ja pyrki-
neet saamaan junioripuolen pyörimään kesää varten. Uutena asiana ensi 
kesän pesisjunnuille tulee ainakin kaikille yhteiset säännöt, jotka on määri-
telty juniorijaoston kesken. Muitakin uudistuksia on tekeillä, mutta ne ovat 
vielä suuria salaisuuksia, eivätkä ne kaikki ehdi vielä tälle kesälle. Jääpähän 
jotain odotettavaa myös kaudelle 2017.

Junioripesäpalloilija tekee asioita monesta eri syystä. Toiset haluavat vain 
pitää hauskaa kavereiden kanssa ja toiset taas haluavat päästä mahdolli-
simman pitkälle omalla pelaajaurallaan. Pienimpien junioreiden ei vielä 
onneksi tällaisia asioita tarvitse miettiä sen tarkemmin, mutta osa varmasti 
unelmoi suurista yleisöistä, joiden edessä pelata - ja niin pitää ollakin. Unel-
mat on tehty toteutettaviksi ja meidän junioripuolen toimijoiden tehtävä 
on mahdollistaa se. Loppujen lopuksi menestys ei ole oleellisin, eikä edes 
toiseksi oleellisin asia, kun puhutaan junioripesäpallosta. Päätöksiä omasta 
pelaajaurastaan ehtii hyvin tehdä ikävuosien karttuessa, kun aikuisten sar-
jat rupeavat häämöttämään. Kaikista ei tule Superin pelaajia, mutta kaikille 
tulee antaa mahdollisuus valita asia henkilökohtaisesti luomalla edellytyk-
set terveelle harrastamiselle, liikunnalle, joukkueen kanssa toimimiselle ja 
peleistä sekä harjoituksista nauttimiselle.

Oma junioripelaajan polkuni alkoi siten, että kesken kesän 1987 päätin 
lähteä käymään harjoituksissa, koska Mäkelän Jannekin oli siellä käynyt. Niin 
sitten pääsin joukkueeseen ja sain ensimmäisen pelipukuni. En tosin osan-
nut laittaa sitä vielä oikein päin, kun siinä ei ollut pesulappua kauluksessa. 
Olin jo siihen ikään mennessä oppinut elämän kannalta tärkeän taidon, että 
pesulappu kuuluu niskan puolelle. Siinä sitten pikkubussissa Seinäjoen ny-
kyisen Ilkka-Areenan edessä arvoin, että mitenkähän päin tämä paita oikein 
kuuluu. Lopulta se meni tietenkin väärin päin, mutta se ei haitannut peliä 

mitenkään. Pelasin numerolla 9 ja kolmosvahtina. Tuomelan Jukka-Pekka 
oli meidän stara ja hän löikin pelissä ainakin kaksi kunnaria. Lopputulosta 
en muista, mutta oletettavasti tietenkin voitimme. Annetaan ajan kullata 
sen verran muistoja. Toinen peli oli sitten Alajärvellä Toukolan pesispyhä-
tössä. Tähän peliin minut oli siirretty kärkietenijäksi ja onnistuinkin heti 
pelin alussa pääsemään pystymailanäpin turvin ykköselle. Liikalan Jukka 
laittoi merkin päälle tulevan mestaripelinjohtajan ottein, enkä minä siitä 
tietenkään (silloinkaan) mitään ymmärtänyt. Jukka huusi kysyvästi minul-
le, että miksi en lähtenyt kakkoselle, kun kerran merkki oli päällä. Ajattelin, 
että lähdetään sitten. Painoin täysillä kohti kakkospesää ja syöksyin näyt-
tävästi. Paha vain, että pallo oli sillä hetkellä ollut kakkospesällä jo jonkin 
aikaa. Tuloksena oli niukka kuuden metrin palo, jonka jälkeen menin ta-
kaisin kaarelle. Sain kuitenkin olla ylpeä suorituksestani, kun Mäksä kysyi 
ihailevaan sävyyn, että olinko syöksynyt.

Tänäkin vuonna kirjoitetaan samanlaisia tarinoita liikuntahallin ja Ran-
takylän kentillä. Tulkaa omin silmin todistamaan millaista riemua pesäpallo 
voi lapsille parhaimmillaan antaa!

Mikko Rantalahti
juniorijaoston puheenjohtaja

Mikko Rantalahti aloitti pesä-
pallon juniori-iässä. Peliuran-
sa pääsarjatasolla hän päätti 
viime kauteen. Tällä hetkellä 
Rantalahti valmentaa Vedon 
G-ikäisiä pesäpalloilijanalkuja.
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Vimpelin Pesäpallo- ja Suksitehdasmuseot valmis-
tautuvat tulevaan kesään entiseen tapaan. Ovet 
avautuvat kesäkuun puolivälissä ja sulkeutuvat 
elokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Aukioloai-
ka on kahdeksan viikkoa. Tämän on sanellut se, 
että oppaina on ollut pääasiassa lukiolaisia, jotka 
elokuussa joutuvat uudestaan koulutielle. Muu-
toin opiskelijat ovat suoriutuneet hyvin opastus-
tehtävistään.

Vuonna 1997 perustetun Pesäpallomuse-
on perusnäyttely on suunnilleen entinen. Se 
kaipaa vähitellen uudistamista, kunhan löy-
tyy ammattilainen sen tekijäksi. Pari ke-
sää sitten tehtiin museoista uudet filmiesit-
teet ja ne löytyvät muiden muassa YouTubes-
ta. Linkkejä niihin löytyy myös Superpesiksen 

sivuilta tai tekijän, Sebastian Kormanin, nimellä. 
Pesäpallomuseon niin sanottu vaihtuva näyttely 
esittelee Vimpelin Vedon pesäpalloa ja se täyden-
tyy tänä kesänä vielä laajemmaksi. Kovin moni 
Superpesiksen seura ei ole saanut aikaiseksi omaa 
näyttelyään, vaikka mahdollisuutta niille on tar-
jottu. Vaihtuva näyttely on toistaiseksi Vedon ma-
teriaalin esityspaikkana. Esineistöä museossa on 
noin 3 000.

Museossa on käynyt kesän mittaan noin 500 
kävijää ja muulloin siellä vierailee esimerkiksi 
koululaisryhmiä. Tänä kesänä vierailulle Pesäpal-
lomuseoon on tulossa ainakin Tampereen pohja-
laisten ryhmä. Vimpeliläisillä on myös varaa pa-
rantaa museon käyttöä, sillä edelleen löytyy vä-
keä, joka ei ole kertaakaan käynyt tutustumassa 

Museossa on esillä Vedon pesäpalloilijoiden saamia pal-
kintoja, esimerkiksi Markku Järviaholta.

Pesäpallomuseosta löytyy pelipaitoja vuosien varrelta, kuten Vedon pesäpallojaoston jäsenet osoittavat. Eila Laka-
niemellä (vas.) naisten Lännen joukkueen edustuspaita, Marko Haapalalla Vesa Liikalan Lännen paita, Miika Jaatisella 
Marko Nygårdin Puijon Pesiksen pelipaita, Tomi Pilbackalla Anssi Heimosen pelipaita Ylihärmän Pesis-Junkkareissa 
sekä Ulla Laaksolla Muun Suomen pelipaita. Maila on museon kokoelmista ja kuulunut Allan Karvoselle, joka on 
Mikko Kanalan isoisä.

Pesäpallonmuseon ja naapurissa sijaitsevan Suksi-
tehdasmuseon kokoelmiin. Kevään piispantarkas-
tuksen yhteydessä Lapuan hiippakunnan piispa 
Simo Peura vieraili museossa ja hän osoittautui 
melkoiseksi pesäpallon asiantuntijaksi.

Museo on avoinna kesäaikaan joka päivä maa-
nantaita lukuun ottamatta klo 12-17.

Teuvo Mäkelä

Pesäpallomuseon esineistöön kuuluu Lauri Takalan lah-
joittama Veto-laukku 1960-luvulta.

Pesäpallomuseossa 
paljon nähtävää 

Järviseudun
sanomat

Järviseudun Mediatalo Oy 
toivottaa Vedolle menestystä 

kaudelle 2016
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SUOMEN METSÄKESKUS
Metsäkeskus on metsänomistajaa

ja koko metsäalaa varten

Suomen metsäkeskus
Vimpelin toimisto
Patruunantie 13 E, Vimpeli

Asiakastuki
ma-ti klo 8-18, ke-pe klo 8-16
puh. 029 432 409
asiakastuki@metsakeskus.fi 

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin  -tiedonvälityshanke järjestää 
tiedotustilaisuuksia Etelä-ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Seuraa ilmoitteluamme ja tule kuuntelemaan metsätilarakenteen 
ajankohtaisasioita.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

PAIKALLINEN  
TEKIJÄ  

– PAIKALLINEN  
TUKIJA

www.nordkalk.fi

Pesäpallo puhuttaa Vimpelissä. Miesten Superpesis-jouk-
kueen tekemisistä ollaan aidosti kiinnostuneita. Oman 
osansa pesäpalloinnostuksesta saavat myös Vedon muut 
joukkueet. Saarikenttää ja sen yleisöä on kehuttu vuosien 
ajan maan parhaaksi. Fanitus on loikannut katsomosta 
ja kotioloista myös nettiin ja sosiaalisen median puolel-
le. Vimpelin Vedon kuulumisia voi seurata YouTubessa, 
Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Snapchatissä, 
Periscopessa sekä Team Up -kanavalla. Jokipallokameran 
ikuistamat pelaajien pulahdukset pallon perään Savonjo-
keen ovat keränneet YouTubessa paljon katsojia.

Facebookissa toimii useampikin Vimpelin Vetoon liittyvä 
faniryhmä. Suljettu Vetofanit-ryhmä haluaa toimia Vedon 
ja sen kaikkien kannattajien hyväksi. Ryhmä oli mukana 
koristelemassa yrittäjien kanssa Vimpelin keskustaa si-
nivalkoiseksi ratkaisevan finaalin alla viime syyskuussa. 
Joulunavausmarkkinoille tehtiin Veto-joulupipareita. Ennen 
kautta Vetofanit olivat mukana siivoamassa Saarikenttää 
ja sen ympäristöä. Ryhmän ylläpitäjä Merja Tuomela sa-
noo ryhmän jäsenten haluavan, että Veto näkyy läpi kesän 
Vimpelin katukuvassa. Pysyvämpääkin jälkeä on luvassa, 
sillä Saarikentän sivuitse kulkevan Patruunantien katuva-
laisinpylväät maalataan sinisiksi.

Virpi Poikelin
Kuvat Satu Kataja ja Anne-Mari Leväniemi

Monta tapaa fanittaa Vetoa
Monta tapaa fanittaa Vetoa
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Tervehdys!
Vimpelin Vedon alle on perustettu uusi, moni-

puolinen urheilujaosto Happi-O2. Jaoston tarkoi-
tuksena on tarjota paikallisille liikkujille mahdol-
lisuuksia harrastaa ja kokeilla liikuntaa erilaisten 
urheilulajien merkeissä. Toiminta jaksottuu talvi-, 
kevät- ja syyskausille. Lajit ovat monipuolisia, ja 
vaihtelevat eri kausien mukaan.  Kohderyhmänä 
ovat lapset, nuoret ja aikuiset. Toimintaan kan-
nustetaan mukaan matalalla kynnyksellä. Toi-
minnan on tarkoitus olla rentoa, ja liikuttaa jo-
kaista hyvällä meiningillä.

Jaoston tarkoituksena ei ole kilpailullinen me-
nestys, vaan osallistuminen ja innostaminen lii-
kunnan pariin. Perustaminen lähti liikkeelle hil-
jalleen Vimpelin Hiihtoseuran ja vapaa-aikatoi-
men vetämän talviurheilukerhon pohjalta vuon-
na 2014. Tällöin heräsi ajatus siitä, voisiko toi-
mintaa järjestää ympäri vuoden eri lajeja vaihdel-
len vuodenaikojen mukaan. Asia konkretisoitui 
talven 2015-2016 aikana, jolloin suunnittelu lähti 
toden teolla käyntiin.

Happi-O2 toimii yhdessä Vimpelin vapaa-ai-
katoimen kanssa. Tarkoituksena on liikuntaan 
innostamisen ja harrastuneisuuden lisäämisen 
lisäksi kehittää alueen liikuntapaikkoja ja -mah-
dollisuuksia käyttäjiensä näköisiksi.

Ensimmäinen Happi-O2:n tapahtuma järjeste-
tään 11.5. Vimpelin hiihtomajalla kello 18 alkaen. 

Ohjelmassa on muiden muassa frisbeerunia, pol-
kujuoksua, pallopelejä ja lipunryöstöä. Kannus-
tamme kaikkia mukaan, ja toivotamme alueen 
liikunnasta ja jaoston toiminnasta kiinnostuneet 

henkilöt tervetulleiksi!

Antti Sankkola
jaoston puheenjohtaja

Happi-02 liikuttaa eri-ikäisiä

Tarjoukset voimassa 31.5.2016 saakka tai niin kauan kuin erää riittää.
Tuotevalikoima saattaa vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista vain toimitusmyyntinä.

fixus.fi

Osta nyt ja maksa juhannuksen jälkeen!
Voit halutessasi maksaa myös osissa.  
Tarkista palvelun saatavuus Fixus.fi.

Saatavilla myös verkkokaupasta
FIXUSNET.FI

UUTUUS

Pesusetti
Sis. pesuharja sulkijalla, pesusieni, muoviämpäri 10 l,
vahapesu WaxWash 500 ml, mikrokuituliina 40 x 40 cm.

Pesuharja soft
Erittäin pehmeä harjas, varustettu
vesiliitännällä ja on/off-kytkimellä.
Pituus 48 cm.

923-6020

Pesuharja
Monikäyttöinen pesuharja säädettävällä
alumiiniteleskooppivarrella (100-180 cm).
Varustettu vesiliitännällä, hanalla ja  
 pehmustetuilla
kädensijoilla.

923-6019

Kojelautaliina
Mikrokuitua 45 × 38 cm.

923-6107

1000

990
490

1590

5900

Ikkunanpesin
Akku 3,6 V, 1600 mAh, Li-Ion
Latausaika   2 h
Käyttöaika / lataus 25 min
Työleveys, imusuulake 280 mm
Säiliötilavuus, likavesi 100 ml

273-SB

Vahapesu
500ml

118-819

5 litraa

118-819

5,00 / l

1,70 / l

250

850
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Vimpelin Veto – 
Superpesiksen runkosarja
12.5. Vimpeli-Jyväskylä klo 18

Kolmas kesä 
toden sanoo

17.5. Seinäjoki-Vimpeli klo 18
19.5. Vimpeli-Kempele klo 18
22.5. Vimpeli-Kitee klo 16
27.5. Koskenkorva-Vimpeli klo 18
31.5. Vimpeli-Kankaanpää klo 18
2.6. Pattijoki-Vimpeli klo 18
5.6. Vimpeli-Hyvinkää klo 16
9.6. Oulu-Vimpeli klo 18
14.6. Vimpeli-Kouvola klo 18
16.6. Alajärvi-Vimpeli klo 18
19.6. Vimpeli-Sotkamo klo 16
21.6. Jyväskylä-Vimpeli klo 18
28.6. Vimpeli-Oulu klo 18 Pelataan Halsualla

5.7. Hyvinkää-Vimpeli klo 18
7.7. Vimpeli-Pattijoki klo 18
10.7. Vimpeli-Alajärvi klo 17
12.7. Alajärvi-Vimpeli klo 18
15.7. Vimpeli-Seinäjoki klo 18
16.7. Kempele-Vimpeli klo 17
21.7. Kitee-Vimpeli klo 18
26.7. Vimpeli-Koskenkorva klo 18
28.7. Kankaanpää-Vimpeli klo 18
31.7. Vimpeli-Alajärvi klo 16
5.8. Kouvola-Vimpeli klo 18
7.8. Vimpeli-Joensuu klo 16
9.8. Sotkamo-Vimpeli klo 18

Vimpelin Vedolla käynnistyy kolmas kesä 
jäätelökioskitoiminnan pyörittämisessä. 

Tänä kesänä Veto työllistää viisi tai kuusi 
vimpeliläisnuorta jäätelökioskin myyjinä. 

Seuran toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Kujala 
kertoo, että seurassa ollaan toiveikkaita 

tulevan kesän ja jäätelön menekin suhteen. 
Vanhan osuuskaupan kupeessa, aivan Saari-
kentän välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
jäätelökioski tukee myös ottelutapahtumien 
myyntiä. Kuljetusliike OT-Kiito Oy:n Marko 

Rapatti toi jäätelökioskin Tampereelta 
Vimpeliin vapun alla vuonna 2014. 

Kuva Virpi Poikelin


